Uznesenie č. 1/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gerlachove dňa 19.03.2015
Prítomní: (7) Mgr. Lenka Faixová, Jozef Homola, Alena Kičinová, Ing. Ľubomír Nikerle, Michal
Nikerle, Ing. Ľubica Rajčáková PhD, Rastislav Rusnák
Neprítomný: (0)

Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove:
1. schvaľuje:
a)

Dodatok č. 6 k Zmluve č. 8/2011 o zbere a odvoze komunálneho odpadu,
Prítomní: 7

b)

Zmluvu o spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov,
Prítomní: 7

c)

Za: 7

rozpočtové opatrenie č. 1/2015,
Prítomní: 7

k)

Za: 7

vyradenie majetku zo dňa 19.02.2015,
Prítomní: 7

j)

Za: 7

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2015 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v obci Gerlachov,
Prítomní: 7

i)

Za: 7

Dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi,
Prítomní: 7

h)

Za: 7

Dodatok k Zmluve o zneškodnení odpadu č. 18/2012 po drobných úpravách,
Prítomní: 7

g)

Za: 7

Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2013 O financovaní originálnych
kompetencií obce na úseku školstva,
Prítomní: 7

f)

Za: 7

podmienky poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce Gerlachov v CVČ podľa § 6 ods. 12 pís. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Zriaďovateľ
CVČ požiada písomne o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce Gerlachov v danom CVČ na rok 2015. Žiadosť musí obsahovať
zoznam detí, adresu ich trvalého pobytu a dátum narodenia. Výšku poskytovania finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na jedno dieťa, ktoré je žiakom CVČ zaradeného do
siete škôl a školských zariadení sa pre rok 2015 stanovuje vo výške 50,- € na rok,
Prítomní: 7

e)

Za: 7

Zmluvu o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Gerlachov,
ktoré navštevujú CVČ Svit,
Prítomní: 7

d)

Za: 7

Za: 7

členov komisií OcZ:
Komisia výstavby a rozvoja obce: Ing. Jaroslav Ceľuch, Peter Gánovský , Luboš Ludvik, Ján
Rusnák ml., Rastislav Rusnák,
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Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia: Peter Bujnovský, Ján Faix č.75,
Luboš Ludvik, Michal Nikerle,
Komisia kultúry, športu a školstva: Anna Budinská, Miroslav Budinský, Peter Bujnovský, Mgr.
Lenka Faixová, Luboš Ludvik, Rastislav Rusnák,
Prítomní: 7

Za: 7

2. berie na vedomie:
a) Správu o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2014,
b) Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov za rok 2014,
c) Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 – starosta,
d) Oznámenie č. 7 o úprave rozpočtu r.2014,
e) Oznámenie č. 1 o úprave rozpočtu r.2015,
f) žiadosť Dušana Pačana týkajúca sa poskytnutia pozemku pre podnikateľské aktivity v oblasti
zberných surovín,
3. ukladá:
a) obecnému úradu dôslednú kontrolu knihy jázd a žiadaniek na dopravu,
Prítomní: 7

Za: 7

b) kultúrnej komisii predložiť do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva menný zoznam
redakčnej rady,
Prítomní: 7

Za: 7

c) obecnému úradu do najbližšieho zasadnutia predložiť návrh aktualizácie webovej stránky obce,
Prítomní: 7

Za: 7

4. nesúhlasí:
a) so žiadosťou Dušana Pačana nakoľko obec Gerlachov nevlastní žiaden pozemok, ktorý by bol
vhodný na realizáciu tejto podnikateľskej činnosti.
Prítomní: 6

Za: 6

Overovatelia: Ing. Ľubomír Nikerle

Neprítomný: 1 (Homola)

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Mgr. Lenka Faixová
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Obecné zastupiteľstvo v Gerlachove, okr. Poprad

Z á p i s n i c a č. 1/2015
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 03. 2015 v Gerlachove
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny
Poslanci
Starosta
Kontrolór
Neprítomný
Zapisovateľka
Hostia

15
7
1
1
0
1
5

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa zápisnice, overovateľov zápisnice, mandátovej a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Dodatok č. 6 k Zmluve č. 8/2001 o zbere a odvoze komunálneho odpadu
5. Zmluva o spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)
6. Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Gerlachov,
ktoré navštevujú CVČ Svit
7. Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 2/2013 O financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o zneškodnení odpadu č. 18/2012
9. Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi
10. Správu o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2014
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov za rok 2014
12. VZN č. 1/2015 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
13. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Gerlachov
14. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Uznesenie
18. Záver
1. Otvorenie
Starosta obce otvoril zasadnutie a privítal prítomných. Prečítal program zasadnutia. Navrhol bod 13
presunúť na ďalšie zasadnutie OcZ z dôvodu prepracovania niektorých častí.
Všetci prítomní poslanci schválili program s touto zmenou jednohlasne.
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
Za zapisovateľku pre toto zasadnutie bola určená pracovníčka obecného úradu Katarína Nikerlová, za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslankyňa Faixová a poslanec Ľ. Nikerle, do návrhovej komisie
poslankyne Kičinová a Rajčáková, do mandátovej komisie poslanci Homola a Rusnák.
Všetci prítomní poslanci navrhnutých schválili jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Z posledného uznesenia neboli žiadne úlohy.
4. Dodatok č. 6 k Zmluve č. 8/2001 o zbere a odvoze komunálneho odpadu
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Starosta oznámil, že tento dodatok bol prejednaný na pracovnom zasadnutí. Poslanci nemajú k nemu
pripomienky.
Všetci poslanci dodatok jednohlasne schválili.
5. Zmluva o spracovaní biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)
Starosta oznámil, že táto zmluva bola prejednaná na pracovnom zasadnutí.
Poslanec Ľ. Nikerle – bod 6.2 presunúť ako bod 5.7.
Všetci poslanci zmluvu s touto úpravou jednohlasne schválili.
6. Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce Gerlachov,
ktoré navštevujú CVČ Svit
Starosta povedal, že táto zmluva bola prejednaná na pracovnom zasadnutí. Príspevok na jedno dieťa
navrhuje vo výške 50,- €. Jedná sa o príspevok pre 13 detí.
Všetci poslanci túto zmluvu schválili jednohlasne.
7. Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 2/2013 O financovaní originálnych kompetencií obce na úseku
školstva
Starosta – materiály k tomuto bodu poslanci obdržali.
Ekonómka obce oboznámila prítomných že dodatky k tomuto VZN sa musia robiť každý rok z dôvodu,
že sa mení výpočet dotácie na originálne kompetencie. Pre materskú školu je to 1816,- € na jedného žiaka,
pre školský klub 351,- € a na stravovanie 112,- €.
Všetci poslanci dodatok k VZN schválili jednohlasne.
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o zneškodnení odpadu č. 18/2012
Starosta – materiály k tomuto bodu poslanci obdržali. Prejednané to bolo na pracovnom zasadnutí.
Navrhuje zmluvu schváliť po vyškrtnutí vety pod nadpisom „uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269
Obchdného zákonníka túto zmuvu s nasledovným obsahom“
Všetci poslanci dodatok zmluvy schválili jednohlasne.
9. Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi
Starosta – materiály k tomuto bodu poslanci obdržali.
Poslankyňa Rajčáková – zmluva je všeobecná, neobsahuje konkrétne údaje, napr. odmenu za prácu.
Starosta – je potrebné mať dohodu medzi obcou a DHZ. Je to základná dohoda, ktorá sa časom bude
meniť na zmluvu.
Poslanci dohodu schválili jednohlasne.
10. Správu o hospodárení na úseku autodopravy obce Gerlachov za rok 2014
Ekonómka obce správu poslala poslancom v predstihu. Vysvetlila čerpanie niektorých položiek.
Poslanec M. Nikerle – upozornil, že z dôvodu chýbajúcich žiadaniek na prepravu navrhuje, aby obecný
úrad dôsledne kontroloval knihy jázd a žiadaniek na prepravu.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať.
Poslanci návrh jednohlasne schválili.
11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gerlachov za rok 2014
Hlavná kontrolórka predniesla správu o kontrolnej činnosti.
Poslanec M. Nikerle chcel informáciu o kontrole plnenia uznesení zo zasadaní OcZ.
Kontrolórka – rieši plnenie a neplnenie uznesení, ak sa zadajú nejaké úlohy. Ak OcZ skonštatuje, že sú
úlohy splnené, tak tiež skonštatuje, že je všetko v poriadku.
Poslanci zobrali správu na vedomie.
12. VZN č. 1/2015 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
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Starosta povedal, že na pracovnom zasadnutí bolo dohodnuté, že sa schválenie presunie na ďalšie
zasadnutie. Poslanci Ľ. Nikerle a M. Nikerle ho v priebehu týždňa opravili a znovu bolo preposlané
poslancom.
Poslankyňa Rajčáková – navrhuje doplniť predaj mäsa a potravinárskych výrobkov a vyškrtnúť predaj
hydiny.
Poslanci schválili VZN s týmito pripomienkami jednohlasne.
13. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Gerlachov
Tento bod bol zrušený.
14. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
Ekonómka obce oboznámila prítomných, že rozpočtové opatrenie rieši navýšenie rozpočtu v príjmovej
a výdajovej časti o sumu 2480,- € a tiež boli urobené drobné presuny medzi položkami.
Poslanci schválili rozpočtové opatrenie bez pripomienok.
15. Rôzne
Starosta – vyzval ekonómku, aby oboznámila prítomných s úpravami rozpočtu.
Ekonómka – predniesla prítomným najskôr úpravy rozpočtu vykonané koncom roku 2014 a to
Oznámenie č. 7/2014 a Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 – starosta. Obidve úpravy rozpočtu riešili len drobné
presuny finančných prostriedkov medzi položkami a nemenili výšku rozpočtu. Ďalej predniesla Oznámenie
č. 1 o úprave rozpočtu pre rok 2015, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej a výdajovej časti o finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 15.241,25 €.
Poslanci tieto úpravy rozpočtu vzali na vedomie.
Starosta predniesol prítomným návrh na vyradenie majetku, ktorý bol prejednaný na pracovnom
zasadnutí.
Poslanci schválili vyradenie majetku jednohlasne.
Starosta
prečítal doručené zoznamy členov komisií od ich predsedov - Komisia výstavby a rozvoja obce: Ing. Jaroslav Ceľuch, Peter Gánovský , Luboš Ludvik, Ján Rusnák ml.,
Rastislav Rusnák,
- Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia: Peter Bujnovský, Ján Faix č.75, Luboš
Ludvik, Michal Nikerle,
Komisia kultúry, športu a školstva: Anna Budinská, Miroslav Budinský, Peter Bujnovský, Mgr. Lenka
Faixová, Luboš Ludvik, Rastislav Rusnák.
Poslanec M. Nikerle upozornil, predsedov komisií, že zasadnutia komisií sú verejné a musia byť
oznamované.
Poslanci členov komisií schválili jednohlasne.
Starosta navrhol riešiť činnosť Gerlachovského informátora, lebo poslankyňa Kičinová sa vzdala
funkcie šéfredaktorky.
Poslanec M. Nikerle navrhol uložiť kultúrnej komisií, aby do najbližšieho zasadnutia predložila menný
zoznam redakčnej rady.
Poslanci tento návrh schválili jednohlasne.
Starosta oboznámil s darovacou zmluvou na automobil Iveco Daily, ktoré prechádza do vlastníctva
obce. Bola poslaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu starého mosta. Z firmy Telecom je záujem
o umiestnenie zosilňovača na streche obecného úradu. Ďalej oboznámil, že sa vytvárajú združenia obcí tzv.
MASKA. Pre obec je vhodné združenie Pro Tatry. Tieto združenia sú potrebné hlavne pri čerpaní
eurofondov. Ak do tohto spoločenstva vstúpia okolité obce, nemôžeme ostať osamotení.
Poslankyňa Rajčáková navrhuje vstúpiť do združenia a využiť eurofondy.
Starosta prečítal žiadosť Dušana Pačana o pridelenie pozemku na jeho podnikateľské aktivity so
zbernými surovinami.
Poslanec Homola – obec nedisponuje s pozemkami.
Poslanec M. Nikerle – obec nemá pozemky vhodné na tento druh podnikateľskej činnosti.
Prítomní poslanci jednohlasne túto žiadosť neschválili. Poslanec Homola bol neprítomný.
Starosta – je potrebné vyriešiť byt po pánovi Slávikovi.
Poslankyňa Rajčáková navrhuje poslať list pánovi Slávikovi, aby do určitej doby byt vypratal.
Poslanec M. Nikerle navrhuje aby tento problém riešil obecný úrad. Je to v právomoci starostu.
Poslankyňa Kičinová – prečo sa premiestnil kontajner z areálu školy.
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Starosta - kontajner bol premiestnený, lebo do kontajnera sa dával komunálny odpad a nie plasty
a Technické služby ho odmietli vyprázdňovať.
Poslankyňa Rajčáková – prebieha Projekt pozemkových úprav, občania dostali návrhy, ktoré nie sú
v súlade s územným plánom.
Starosta – bude sa rozprávať so spracovateľom pozemkových úprav.
Poslanec M. Nikerle – požiadal starostu aby predstavil svoje plány na toto volebné obdobie. Na základe
toho by si obecné zastupiteľstvo malo stanoviť priority, lebo v minulom volebnom období neboli stanovené
žiadne priority a všetky akcie sa robili chaoticky. Je potrebné sa vrátiť k všetkým nedokončeným činnostiam
v minulom volebnom období, rozhodnúť ako ďalej v právnom vzťahu s JUDr. Sotolářom a zvolať verejnú
schôdzu občanov. Je potrebné schváliť text kroniky za rok 2014. Obecný úrad by mal riešiť dôležitejšie
smernice a nariadenia v ktorých sú nedostatky ako smernica o nakladaní s majetkom obce, nariadenie
o daniach a poplatkoch.
Starosta – dopredu nemal žiadne návrhy, obec je v zlej finančnej situácii, má dlh. Prioritou je
dokončenie kanalizácii na celej Lúčnej ulici, kamerový systém, brána na cintorín s parkoviskom
a viacúčelové ihrisko. Niektoré aktivity sú sčasti zrealizované. Z vlastných finančných prostriedkov to
nedokážeme. Je potrebné sa pýtať ľudí na priority. JUDr. Sotolář sa zastaví v obci do mesiaca. Treba zvážiť,
či pôjdeme do súdneho sporu, ak chceme uspieť v nejakých projektoch.
Poslanec Ľ. Nikerle navrhuje urobiť spoločný program poslancov a starostu na štyri roky.
Starosta – tvrdenie, že obecný úrad rieši nepodstatné veci a podstatné unikajú je skreslený, zatiaľ je
všetko podstatné. Poprosil poslancov o spoluprácu pri riešení problémov. Kroniku je potrené riešiť do
najbližšieho zastupiteľstva. Stretáva s so starostami okolitých obcí a nadviazal s nimi veľmi dobrú
spoluprácu. Na základe žiadostí starostov obcí sú vyrúbané stromy pri hlavnej ceste okolo štrkoviska. Rieši
sa podchod pod železnicou. Sú rozpracované aktivity ako prístrešok na separovaný zber, kanalizácia
a čistička odpadových vôd.
Poslankyňa Faixová – je slabý tlak vody na hornom konci ulice Družstevnej.
Poslankyňa Rajčáková – je pokazené čerpadlo vo vodojeme.
Starosta bude tento problém riešiť s PVPS.
Poslanec Ľ. Nikerle – v minulom roku boli schválené finančné prostriedky na likvidáciu čiernej
skládky za cintorínom. Obec si túto úlohu nesplnila. Je potrebné využiť pracovníkov aktivačných prác na
separáciu odpadu na týchto skládkach. Prisľúbil pomoc poľnohospodárskeho družstva. Na starom cintoríne
je potrebné urobiť poriadok.
Poslankyňa Rajčáková – treba sledovať výzvy na projekty na odstránenie čiernych skládok.
Starosta – odstránenie čiernych skládok už riešil s vedúcim životného prostredia.
Poslanec Ľ. Nikerle upozornil na vandalizmus na zastávke SAD. Sú poodlamované tabule
z informačného systému. Je potrebné osadiť kamery. Navrhuje zrušiť lavičky pri kostole.
Starosta podnikol kroky na vyriešenie kamerového systému. V jeseni bude výzva na predkladanie
projektov. Vandalizmus riešil s riaditeľkou polície. Treba poriešiť osvetlenie chodníka medzi požiarnou
zbrojnicou a kostolom.
Poslankyňa Rajčáková – navrhuje urobiť modernizáciu internetovej stránky obce, určiť osobu, ktorá
bude za ňu zodpovedná aj s odmenou.
Poslanec M. Nikerle – navrhuje uložiť obecnému úradu do najbližšieho zasadnutia návrh aktualizácie
webovej stránky obce. Odporučil poslancom, aby si na najbližšie pracovné zasadnutie pripravili priority pre
obec.
Poslanci návrh aktualizácie webovej stránky jednohlasne schválili.
Starosta – niektoré aktivity sú už čiastkovo rozpracované a je možné v nich reálne pokračovať.
Potrebuje pomoc a dôveru poslancov na rokovanie. Chystá sa výzva na rekonštrukciu osvetlenia obcí.
Poslanec Ľ. Nikerle tiež žiada od poslancov, aby si nachystali svoju víziu s možnosťou využitia
peňažných fondov.
16. Diskusia
Milan Rusnák – je potrebné riešiť s občanmi čo chcú, o čo majú záujem. Občania sa prestali zaujímať
o veci verejné. Chce vedieť názor poslancov na zatvorenie jeho reštauračného zariadenia.
Poslankyňa Rajčáková nevidí dôvod, prečo by sa malo reštauračné zariadenie zatvárať, keď funguje.
Starosta – treba dať šancu starostovi aj poslancom, aby sa obec rozvíjala aj kultúrne a spoločensky.
Poslanec M. Nikerle – obecné zastupiteľstvo nemôže rozhodovať o vzťahu reštauračné zariadenie
a hosť. Obec môže byť ústretová formou určitej úľavy.
Starosta dal dodatočne schváliť Zmluvu o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom
na území obce Gerlachov.
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Poslanci zmluvu schválili jednohlasne.
17. Uznesenie
Poslankyňa Kičinová prečítala schválené uznesenie.
18. Záver
Starosta obce poďakoval za účasť všetkým prítomným a zasadnutie ukončil o 20.30 hod.

Overovatelia: Mgr. Lenka Faixová

Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

Ing. Ľubomír Nikerle

Uznesenie č. 1/2015

strana 7 z 7

